
        

NÓRSKO         
 

Oficiálny názov Nórske kráľovstvo 
Rozloha 323 758 km2 Počet obyvateľov 4 400 000 (1999) 
Hlavné mesto Oslo Počet obyvateľov 459 000 
Štátne zriadenie Nórske kráľovstvo Mena NOK – nórska koruna 
Náboženstvo evanjelické (88 %), iné (4 %) 

Úradné jazyky nórčina 
Územné členenie 18 krajov (fylke) a Oslo, resp. 3 pridružené územia 
Zákonodarná moc Dvojkomorový parlament 

Tvorí ho 165 poslancov so 4 
ročným funkčným obdobím. 
157 z nich sa volí systémom 
pomerného zastúpenia podľa 
krajov, o 8 kresiel sa súťaží 
celoštátne. Voliči volia jednu 
spoločnú snemovňu, tá sa 
však po voľbách rozdeľuje 
na 41 miestnu hornú komoru 
Lagting a 124 miestnu dolnú 
komoru Odelsting.  

Regionálna správa 
19 krajov na čele 
s volenými 
samosprávami.  

 

Výkonná moc Panovník 
Dedičná hlava štátu, hlavný 
veliteľ ozbrojených síl, hlava 
Nórskej cirkvi (evanjelickej). 
Medzi jeho úlohy patrí výber 
daní a ciel. 
 

Premiér 
Vodca väčšinovej 
strany alebo 
koalície 
v parlamente. 
Vymenúva ho 
panovník so 
súhlasom 
parlamentu. Je 
šéfom vlády.  

Štátna rada - vláda 
Tvorí ju 20 členov 
parlamentu. Vymenúva ich 
panovník so súhlasom 
parlamentu.  

Súdna moc Vysoký súd kráľovstva 
Rozhoduje o ústavných 
žalobách. Sudcov vymenúva 
Najvyšší súd.  

Hoyesterett - 
Najvyšší súd 
Najvyššia odvolacia 
inštancia v zložení: 
prezident, 17 
sudcov. Nominuje 
ich ministerstvo 
spravodlivosti 
a vymenúva kráľ.  

Odvolacie súdy 
 
Mestské a krajské súdy 

                                                  Cestovanie 
Oficiálny národný úrad pre turistiku: www.norge.no alebo www.visitnorway.com 
Nórska turistická asociacia: www.dntoa.no 
Národné parky (v angličtine): www3.dirnat.no/nasjonalparker/engelsk 
http://www.skrz.sk/norsko-turisticke-info-a18-35-5-0-sk.htm 
 
Nórske dramatické prírodné scenérie a rozsiahle divoké územia ponúkajú príležitosti pre množstvo 
vzrušujúcich aktivít. Z tohto dôvodu je o v Nórsku veľmi dobre postarané o vyznávačov HORSKEJ 



TURISTIKY. Spoločnosť Norwegian Mountain Touring Association /DNT/ ponúka výlety so 
sprievodcom a stará sa o udržiavanie viac ako 300 horských chát. Členský preukaz si môžete zakúpiť v 
kanceláriách DNT, v horských chatách alebo v turistickej kancelárii. Organizácia DNT tiež predáva mapy 
a poskytuje informácie. 
Ľadovce  
sú ďalšiou atrakciou. Najrozsiahlejší ľadovec v Európe je v Jostedalsbreen, blízko Strynu. V lete sú denne 
organizované pochody po ľadovcové plochy. Je dôležité, aby ste si uvedomili, že nie je bezpečné aby ste 
šli na ľadovec sami, bez skúseného sprievodcu. 
Jazdenie na koni 
Prázdniny spojené s jazdením na koňoch sa stávajú čoraz viac populárnymi. V krajine môžete nájsť 
jazdecké školy a kluby, kde je možné si prenajať inštruktora na výučbu jazdy. Veľa hotelov má svoje kone 
a ponúka jazdecké kurzy. 
Cyklistika 
Nórsko je populárne tiež vďaka možnostiam na cyklistiku. Mnohé staršie cesty sa postupne zmenili na 
cyklotrasy. Viac info: Sykkelturisme i Norge, SND, P. O. Box 448, Sentrum, 0104 Oslo 
Rybárčenie 
je populárne na mnohých Nórskych riekach a samozrejme aj mori, ktoré krajinu obmýva. V Nórsku sa 
nachádza viac ako 100 lososových riek, ktoré sa vlievajú do fjordov. Pre lov v sladkých vodách je 
podmienkou národná rybárska licencia, ktorá sa dá získať na každom poštovom úrade. Povolenie je platné 
pre sladkovodné rybárčenie, rybárenie v mori nie je obmedzené. 
Lyžovanie 
Nórsko tvrdí, že bolo rodiskom LYŽOVANIA. Krajina má okolo 30 000 km lyžiarskych tratí, ktoré sa 
kľukatia nórskou scenériou. Bežkárskemu aj zjazdovému lyžovaniu sa môžete oddávať od novembra do 
konca mája. Lyžovanie je vraj najpríjemnejšie pred Veľkou nocou, keď sú dni dlhšie. Veľa bežkárskych 
stôp je osvetlených. 
Golf 
Oslo/ cesta Bogstad /, Stokke /medzi Tønsberg a Sandefjord/ a Meland /36 km severne od Bergenu vo 
fjordovej krajine pri Herdlafjord / majú 18-dierové golfové ihriská. Ihriská s kratšími dráhami sa 
nachádzajú v mestách Bergen, Sarpsborg, Hamar, Kristiansund a Trondheim. Dohromady má Nórsko 25 
18-dierových golfových ihrísk. 
Veľa hotelov má svoje vlastné tenisové kurty. Mnohé ubytovacie zariadenia poskytujú na prenájom, lode, 
výstroj pre windsurfing alebo vodné lyžovanie a ponúkajú tiež služby inštruktora. Nórske pobrežné a 
vnútrozemské vody sú v teplých mesiacoch ideálne na kúpanie. 
 
Turisticky zaujímavé podujatia 
TERMÍN/NÁZOV OSLAVY/MIESTO/PROGRAM 
január/International Film Festival/Tromsø/filmový festival 
január/Northern Light Festival/Tromsø/ 
február/Winter Arts Festival/Lillehammer/hudby, divadlo, výstava umenia 
marec/Finnmarkslopet/Alta-Alta/najdlhší európsky závod psích záprahov 
apríl./Bergen Spring Hat Festival// 
máj/Mayjazz/Stavanger/jazzový festival 
máj/Bergen International Festival//hudobný, kultúrny festival 
jún/Viking Festival/Kopervik/trhy, historické hry, koncerty, vikingský kemp 
júl/Glad Mat/Stavanger Harbour/festival jedál 
august/Telemark Folk Festival/Bø I Telemark/medzinárodný folklór, hudby, dance, dielne 
august/Peer Gynt Festival/Vinstra / Gala/ 
september/Oslo Marathon/Oslo/ 
október/Bergen International Film Festival//filmový festival. 
Hlavná stránka na 
vyhľadávanie 
autobusových/vlako
vých spojení 

Autobusová doprava: linky výborne doplňujú železničnú dopravu. Po celom 
Nórsku je hustá sieť expresných autobusových spojov medzi väčšími mestami, a 
lokálne linky vedú prakticky do každej obce. Všetky linky sú rýchle, čisté a 
bezpečné. Viac na: www.nor-way.no alebo www.hsd.no. 
Hlavné diaľkové vnútroštátne autobusové linky sú z Br /v Telmark/ do Hausgesund 
/8 hod./, z Llesund-Molde-Kristiansund do Trondheimu /8 hod./ a z Fauske to 
Krikenes /štyri dni/ s linkami do Br na severe. K dispozícií je aj široká sieť 



lokálnych autobusových spojov, ktoré zväčša prevádzkujú spoločnosti vlastniace 
tajekty. Info o spojeniach a rezerváciách NOR-WAY Bussekspress AS. 
Pre každého kto hodlá využívať verejnú dopravu je nevyhnutnou pomôckou 
„Rutehfte“ - oficiálny cestovný poriadok, ktorý obsahuje vyčerpávajúce údaje o 
všetkých spojoch. 

Stránka 
železníc/vlakovej 
dopravy 

www.zsr.sk , www.cp.sk . 
Železnice: Trate majú celkovú dĺžku 4077 km, z toho do 2518 km sú 
elektrifikované (2003). Z Osla vedie železnica na sever po Bodø (spájajúca dve 
trate: Dovre Line z Osla do Trondheimu a následne Nordland Railway z 
Trondheimu do Bodø. Ďalšími diaľkovými traťami sú Bergen Railway (Oslo-
Bergen), Sorland Railway (Oslo-Stavanger) Hlavnú časť dopravy vykonáva štátna 
spoločnosť NSB – Norwegian State Railways. (viac na: www.nsb.no). 
Najsevernejšou stanicou je Narvik, kam vedie železnica zo Švédska, ktorá sa však 
využíva viac na dopravu železnej rudy a uhlia. Z Osla vedie železnica po pobreží 
do Švédska s prípojmi cez Dánsko do západnej Európy. Nórske železnice ponúkajú 
Scan Rail Pass so značnými zľavami, platný 21 dní aj na niektoré lodné linky po 
celej Škandinávii. Po Nórsku platí karta InterRail. 
Cestovanie vlakom po Škandinávií 
Scanrail karta umožňuje neobmedzené cestovanie vlakom po Nórsku, Dánsku a 
Švédsku počas 21 dní. Karta platí taktiež na niektoré lodné spoje. 
Na nórskych železniciach platí karta InterRail. 
Všetky trate sú obhospodorované spoločnosťou NSB /Norwegian State Railways/. 
Hlavné vnútroštátne koľajové dráhy sú Oslo-Trondheim /Dovre Line/, Trondheim - 
Bodø /Nordland Railway /, Oslo-Bergen /Bergen Railway/ a Oslo-Stavanger 
/Sorland Railway/. K dispozícií sú trate do Charlettonburg /Stockholm/ a Haldenu 
/Malmo/ na trati smerom do Švédska. Sedadla v expresných vlakoch vyžadujú 
miestenku. V diaľkových vlakoch sú k dispozícií reštauračné vozne a ležadlové 
vozne (na dlhé vzdialenosti). Ťažkú batožinu môžete poslať vopred. Deti mladšie 
ako štyri roky cestujú zadarmo, deti od 4-14 rokov platia polovičnú cenu. 
Scan Rail Pass ktorý platí pre celú Škandináviu, ponúka značné zľavy. 

Zľavy na autobusy a 
vlaky 

www.trafikanten.no, a www.nsb.no. 

 

Stránky 
autobusových 
prepravcov 

http://www.norway.org/travel/gettingto/ 

Letecké spoločnosti 
pre vnútroštátne lety 

Po krajine je mimoriadne hustá sieť101 dopravných letísk, z 65 pevnými 
betónovými a asfaltovými dráhami. Najsevernejším letiskom je Longyearbyen na 
Svalbarde, kam sa letí zo severného Nórska ešte 80 minút. Na hlavných ťahoch 
prúdovými lietadlami lieta nórska časť škandinávskych aerolínií SAS i spoločnosti 
Braathens SAFE a tieto linky doplňuje hustá sieť krátkych vidieckych spojov do 
vyše 20 miest menšími lietadlami spoločnosti Widerøe i liniek malých dopravcov. 
Hlavné medzinárodné letisko je Oslo na juhu krajiny, kde sa prestupuje aj na 
domáce spoje. Niektoré medzinárodné spoje lietajú už aj do Stavangeru, 
Kristiansandu, Bergenu a Trondheimu na juhu a juhozápade krajiny, zo severného 
Ruska a severného Fínska sa lieta aj do severovýchodného Nórska. 
Domáce lety prevádzkujú Braathens SAFE /BU/, Widerre´s Flyveselskap /WF/ a 
Scandinavian Airlines Systém /SAS/. Vo fjordovej oblasti Nórska je k dispozícií 
päťdesiat letísk s pravidelnými leteckými spojmi. Zlacnené letenky sú dostupné pre 
rodiny, deti pod 12 rokov /polovičná cena/, skupiny a penzistov. 

Najznámejšie letiská Cesty po krajine zabezpečuje Braathens SAFE (BU) a Škandinávske aerolínie 
/SAS/. Zastúpenie v Nórsku majú aj Air France, British Airways, Air UK, Finnair, 
Icelandair, KLM, Lufthansa, Northwest, Airlines, Ryanair Sabena a Swissair. 
Medzinárodné letiská: Oslo International Airport (OSL) Gardermoean je 47 km 
severne od Osla, otvorené je od roku 1998. Letištné rýchlovlaky medzi letiskom a 
hlavným mestom premávajú každých desať minút, cesta trvá 20 minút. Autobusy 



„SL“ a „BUSSEKSPRESS“ chodia do Oslo približne každých 45 minút. 
  
Stavanger (SVG) Sola je 14,5 km (20 - 30min) juhozápadne od mesta. Do mesta sa 
dostanete autobusom, premáva od 6.20 do polnoci každých 20 minút, za 30 minút 
jazdy zaplatíte asi 21 nórskych korún. O polovicu rýchlejšie vás do centra dopraví 
taxík, po desiatej hodine večer počítajte so zvýšenou tarifou. 
 
Bergen (BGO) - Flesland - je 19 km (25 minút) južne od mesta. Autobusy 
premávajú trikrát za hodinu v čase od 6.45 do 21.30. Za taxík do centra zaplatíte 
170 NOK. 

Lodná doprava 
Hlavné prístavy                                                                                                        
Oslo, Larvik, Stavanger, Kristiansand a Bergen. 

Lodná turistika a potápanie 

Prepravu trajektami zabezpečujú spoločnosti Color Line, DFDS a Stena Line. 
Lodné spojenie je dostupné z Nemecka (Kiel) a viacerých prístavov v Dánsku 
(Kodaň, Fredrikshavn, Hirthalts). V krajine je obľúbený jachting a plavba na 
malých súkromných plavidlách. Plavidlá s kapacitou do 15 miest majú povolené 
kotviť v hosťovských prístavoch pobrežných miest. Hosťovské prístavy v mestách 
bývajú dobre vybavené. Posádka má k dispozícii elektrickú prípojku, prívod vody a 
kontajnery na odpad. Takisto sú v prístavoch objekty s hygienickými zariadeniami, 
práčkou a sušičkou. Miesto pre státie plavidla zdarma býva povolené spravidla na 2 
hodiny v čase od 8.00 do 20.00 v pracovných dňoch a od 8.00 do 14.00 počas 
víkendov. Nakoľko má  Nórsko veľmi dlhé pobrežie, pri množstve prístavov sa 
líšia aj ceny miest. Zhruba to však býva 100 až 150 NOK za každý začatý deň. Pri 
využití elektrickej prípojky, alebo iných služieb je sadzba samozrejme vyššia. 
Niektoré prístavy sú vybavené mincovým automatom, prostredníctvom ktorého 
užívateľ zaplatí za odber elektrickej energie. Lode, ktoré sa zdržiavajú v prístave 
bez ohlásenia, alebo zaplatenia poplatkov bývajú odtiahnuté a majiteľovi je 
vyrúbená pokuta do výšky 2000 NOK. 

Severné more nepatrí k vyhľadávaným potápačským lokalitám. Aj keď v krajine 
pôsobí niekoľko potápačských klubov, sami domáci radšej cestujú za týmto 
športom k teplým moriam. Nezáujem o tento druh športu je spôsobený nízkou 
teplotou vody a nízkou viditeľnosťou, nakoľko je dno mora  väčšinou bahnité. 

Taxi a požičovne áut Taxi 
Vo väčšine prípadov sú cesty merané taxametrom. Taxíky môžete nájsť na 
stanovištiach taxíkov alebo si ich telefonicky objednať. 
Požičovne áut 
Sú dostupné na letiskách a vo väčšine miest. Na európsky štandart sú drahé - v 
dôsledku cien a problémov s parkovaním robia verejnú dopravu praktickejšou. N 
viacerých miestach je možné si požičať bicykle. 

Ostatné informácie 
k cestovaniu 

 
http://www.mfa.sk/zu/index/podstranka.php?id=97 
OBMEDZENIA: minimálny vek na vedenie auta je 18 rokov. 
Cestné poplatky sa pohybujú v rozmedzí od 5-50 NOK, sú vyberané na cestách 
vedúcich naprieč krajinou /na diaľnicach/, v tuneloch pod vodou a vo veľkých 
mestách ako Oslo, Bergen a Trondheim. Ako v každej krajine, i tu sú pokuty za 
jazdu pod vplyvom alkoholu a za parkovanie na iných miestách, ako je dovolené. 
Je povinnosťou mať zapnuté bezpečnostné pásy. Deti mladšie ako 12 rokov musia 
sedieť na zadných sedadlách vozidla. 
Počas jazdy na motorke a mopede je vodič povinný mať vždy zapnuté predné 
svetlá, dokonca aj počas jasných slnečných dní. 
Ochranné prilby sú doporučované. 



Rýchlostné limity sú 80-90 km/h mimo miest - v mestách a dedinách je najvyššia 
povolená rýchlosť 50 km/h. Zimné reťaze alebo zimné pneumatiky je nutné počas 
zimy používať. Je tu veľa čerpacích staníc, avšak turisti môžu použiť svoje kreditné 
karty len na niektorých z nich.  
Miestna polícia vyžaduje medzinárodné vodičské povolenie alebo vodičský 
preukaz s medzinárodnou platnosťou. Zelená karta je veľmi doporučovaná. 
Maximálny dovolený obsah alkoholu v krvi vodiča je 0,5 promile 

Dôležité telefónne čísla                                                                                                      
Politi – Polícia – 112                                                                                                        
Medisinsk Nødhjelp - Rýchla lekárska pomoc – 113                                                    
Bran - Hasiči – 110                                                                                                              
NAF – národný automobilový zväz, núdzová linka pri poruche vozidla – 810 00 55                     
Telefonkatalogen - Informácie o telefónnych číslach – 1880                              Oslo 
Taxi - Taxi služba – 02323 

Ubytovanie 
Lacné ubytovanie 
pre 
študentov/mladých 
ľudí 

Dovolenky bez obsluhy 
Horské chaty, zruby a apartmány sú poskytované na prenájom skupinám 
záujemcov a v konečnom dôsledku vychádzajú v prepočte na jednu osobu 
podstatne lacnejšie ako ostatné druhy ubytovania. Veľa zrubov má elektrické 
osvetlenie, kúrenie, platničky na varenie, niektoré majú petrolejové lampy, plynové 
bomby na varenie. Pre vodu však vo väčšine prípadov treba chodiť do blízkych 
studní alebo prameňov. Horské chaty sú väčšinou blízko centrálnej budovy, ktorá 
poskytuje obedy, miestnosť, kde je TV, sauna, obchod s potravinami atď. Všetky 
zruby a apartmány sú kontrolované a udržované firmami, ktoré ich prenajímajú. 
Viac info: www.camping.no. 
Domovy mládeže /internáty/ 
V Nórsku sa nachádza cca. 100 internátov, z ktorých niektoré sú otvorené počas 
celého roku. Ostatné sú domy s apartmánmi umiestnené v tesnej blízkosti školy 
alebo univerzity a sú otvorené len počas letnej sezóny. Mnohé z nich počas sezóny 
poskytujú ubytovanie aj pre turistov. Skupiny musia dať vždy zálohu na rezerváciu. 
V mnohých zariadeniach je možné zapožičať s spacie vaky. Všetci sú tu vítaní, ale 
členovia Norwegian Youth Hostel Association /NUH/, alebo podobnej asociácie v 
ostatných krajinách, sú uprednostňovaní a majú nárok na zľavu. Medzinárodné 
členské karty si môžete zakúpiť vo väčšine internátov. Internáty sú radené do 
skupín od 1-3 hviezdičkové. Raňajky sú v cene cca. NOK 50-60.  
„Rorbu“ dovolenka  
Rorbu je chata alebo útulňa používaná rybármi počas zimnej sezónny na lov 
tresiek. Je vybavená všetkými dôležitými vecami. Počas leta je prenajímaná 
turistom. Je to najlacnejší druh ubytovania. Väčšinou sú tieto chaty či útočišťa 
postavené na vode. 

Turistické 
ubytovne/campy 

www.camping.no 
 

Stránky na 
vyhľadávanie 
ubytovania 

http://www.norway.org/travel/accommodation/accommodation/bed.htm 
 

Ostatné informácie 
k ubytovaniu 

Dovolenky na farmách 
Vybrané farmy sú eko-turistické zariadenia, v ktorých sa popri ubytovaní aj pracuje 
a každý, kto chce, môže sa k práci len tak, pre zábavu, pridať. Zapojenie do prác 
majiteľov farmy nie je povinné, hostia majú svoju voľnosť, môžu si naplánovať 
deň podľa svojich predstáv, hosťovská farma im pomôže navrhnúť túry, exkurzie 
alebo iné aktivity. Viac info: Trollsykling A/S 

Odkazy na portály, 
kde si mladí ľudia 
hľadajú alebo 
ponúkajú ubytovanie 

http://www.skrz.sk/goto.php?url=http://www.bbnorway.com 
http://www.norway.org/travel/accommodation/accommodation/bed.htm 
 



Práca 
Výška minimálnej 
mzdy 

Výšku minimálnej mzdy neupravuje žiadny zákon, ale spolieha na odbory (trade 
unions), ktoré udávajú minimálnu výšku zárobku prostredníctvom kolektívnej 
zmluvy, „collective bargaining“ a prostredníctvom takzvanej „neviditeľnej ruky“ 
trhu, ktorá prispôsobuje mzdu na základe fungovania ponuky a dopytu.  

Portály na 
vyhľadávanie práce 
v krajine 

www.aetat.no                                                                                                       
www.eures.no                                                                                                            
Dostupné informácie o práci v Nórsku:  
http://www.norway.org/policy/Finding+Work+in+Norway/Finding+Work+in+Nor
way.htm                                                                                                                       

Vyhľadávanie 
brigád, sezónnych 
prác, au-pair 
agentúry 

Európsky informačný portál o práci v krajinách: 
http://www.eures.sk/det2.php?cms=300&lan=1 
www.eures.no 
Pracovné kempy: http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/ 
Au-pair - http://europa.eu/youth/working/au_pair/index_no_en.html  

Informácie 
o pracovných 
podmienkach 

http://www.eures.sk/det2.php?cms=300&lan=1 
www.europa.eu.int/eures. 
http://www.eures.sk/det3.php?submen_id=0&lan=1 

Možnosti pre 
podnikateľov/začína
júcich podnikateľov 

http://www.norway.org/business/ 

Ostatné informácie 
k práci 

http://www.eures.sk/det2.php?cms=300&lan=1 

Štúdium 
Informácie o štúdiu v zahraničí - http://www.norway.org/education/norwaysschoolsystem/facts/facts.htm 

Najkomplexnejšou internetovou stránkou, ktorá sa zaoberá možnosťami štúdia v zahraničí je stránka 
Slovenskej informačnej a akademickej agentúry – www.saia.sk. Slovenská akademická informačná 
agentúra (SAIA) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a 
službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na 
Slovensku.  

Informácie o vzdelávacích možnostiach v Európe - www.ploteus.org  
Linky na vyše 5500 vysokoškolských inštitúcií vo viac ako 160 krajinách sveta-www.braintrack.com  
Adresy vyše 7-tisíc vzdelávacích inštitúcií na celom svete - http://siu.no/heir  
Databáza s profilmi vyše 900 vysokoškolských inštitúcií v Európe  -www.euroeducation.net  
Vyhľadávač jazykových kurzov, vyše 6000 škôl vo vyše 80 krajinách, ktoré ponúkajú kurzy vyše 70 
jazykov -www.language-learning.net,                                                                                                                 
Informácie o štúdiu v európskych krajinách - www.eurydice.org  
Zoznam internetových stránok o vzdelávaní podľa krajín - www.daad.de/bookmarks  
http://www.norway.org/education/educationnews/ 

Ďalšie zaujímavé linky:                                                           
http://www.norway.org/education/norwaysschoolsystem/                      
http://www.saia.sk/article.aspx?c=115&id=1173                                                                                
www.eurodesk.sk 
www.vasaeuropa.sk 
www.europa.eu.int 
Stredoškolské 
štúdium 

http://www.highschool.sk/index.php?page=21 
http://www.norway.org/education/norwaysschoolsystem/folk/folk.htm 
http://www.norway.org/education/norwaysschoolsystem/primary/primary.htm 

Vysokoškolské 
štúdium 

http://www.norway.org/education/norwaysschoolsystem/students/foreign.htm 

 
Štipendiá, granty pre 

Stránka s vyhľadávačom štipendií v zahraničí: 
http://www.internationalscholarships.com/ 



študentov 
Letné školy http://www.norway.org/education/studyinnorway/ 
Jazykové kurzy http://www.norway.org/education/studyinnorway/                                                                 

http://www.norway.org/education/studyinnorway/ 
Ostatné informácie 
ku štúdiu 

Euroinfo portál v slovenčine - http://www.euroinfo.gov.sk/index/ 

Banky Zoznam bánk - http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_banks_in_Norway  
Slovenské 
veľvyslanectvo v 
Nórsku 

Adresa: 
Thomas Heftyes gate 24 
N-0244 Oslo 
Norway                                                                                                                                 
Tel.: +47 / 22 04 94 70 
Fax: + 47 / 22 04 94 74 
E-mail: slovakr@online.no 

Zastupiteľský úrad SR sa nachádza na Thomas Heftyes gate 24, mestská časť Oslo 
Frogner, neďaleko od Bygdoy Alle.  

Nórske  
veľvyslanectvo na 
Slovensku 

Nórske veľvyslanectvo 
Palisády 29 
811 06 Bratislava 
tel: 02 5910-0100 
fax: 02 5910-0115 
www.norway.sk. 

Ďalšie informácie: Informačný portál o Nórsku -www.norge.no                                                                 
Oficiálna stránka kráľa a kráľovskej rodiny - www.kongehuset.no                             
Oficiálna stránka hlavného mesta s turistickými informáciami -www.visitoslo.com 
Nórske zlaté stránky - www.gulesider.no                                                                         
Stránka colnej správy -www.toll.no                                                                                
Oficiálna stránka polície s informáciami o podmienkach vstupu a pobytu v 
krajine.www.politi.no                                                                                                 
Imigrantský úrad, informácie podmienkach pobytu a práce v krajine -www.udi.no 
Dopravná situácia, zjazdnosť ciest - www.vegvesen.no  
 

 


